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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella hankintadirektiiviksi on keskeinen merkitys älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategiassa [COM(2010)2020)]. Se on yksi niistä 
markkinalähtöisistä välineistä, joita on tarkoitus käyttää Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi parantamalla yritysten innovointiolosuhteita sekä edistämällä 
vihreiden hankintojen laajempaa käyttöä, mikä tukee siirtymistä resurssitehokkaaseen ja 
vähähiiliseen talouteen. Eurooppa 2020 -strategiassa painotetaan myös, että julkisissa 
hankinnoissa on varmistettava varojen mahdollisimman tehokas käyttö ja että julkisten 
hankintojen markkinat on pidettävä avoimina EU:n laajuisesti (erityisesti talouskriisin 
aikana).

Julkiset hankinnat ovat yhteiskunnan tarpeisiin suunnattu keskeinen markkinalähtöinen 
väline, jolla muiden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi voidaan edistää kestävää työllisyyttä, 
työoloja ja innovointia erityisesti yrityksissä ja ennen kaikkea pk-yrityksissä, parantaa 
sosiaalista osallisuutta ja käsitellä haavoittuvien ja heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien tarpeita sekä edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista. 
Julkisilla hankinnoilla voi myös olla keskeinen merkitys edistettäessä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, syrjimättömyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen 
perustuvaa Euroopan sosiaalista mallia.

Julkisia hankintoja koskevien direktiivien uudistamisen olisi tasapuolisesti toisaalta 
yksinkertaistettava sääntöjä ja toisaalta luotava innovatiivisiin ja kestäviin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin liittyviä järkeviä ja tehokkaita menettelyjä. Samalla 
siinä olisi lisättävä pk-yritysten osallistumista sekä laajennettava sähköisten 
hankintamenettelyjen käyttöä.

Tavoitteena on, että sisämarkkinoilla hyödynnetään täydellisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia kasvun, korkean työllisyysasteen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. 
Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen onnistunut tarkistaminen ja täytäntöönpano auttaisivat 
elvyttämään investoimista reaalitalouteen sekä voittamaan Euroopan talouskriisin.

Lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jossa on 
mielenkiintoisia uusia periaatteita ja ajatuksia. Säädösehdotuksen ansiosta 
hankintamenettelyistä pitäisi tulla hankintaviranomaisten kannalta yksinkertaisempia ja 
joustavampia, ja yritysten ja ennen kaikkea pk-yritysten markkinoille pääsyn pitäisi parantua.

Koska julkisissa hankinnoissa käytettävät rahat ovat julkisia varoja, niitä ei pidä käyttää 
lyhyen aikavälin tavoitteisiin, vaan sijoittaa yhteiskunnan pitkäaikaisiin hankkeisiin. Näin 
ollen viranomaisten vastuu asiassa on suuri.

Julkiset hankinnat voivat tehokkaasti käytettynä olla todellinen liikkeellepaneva voima, jolla 
edistetään laadukkaita työpaikkoja, tasa-arvoa, taitojen kehittämistä, koulutusta, 
ympäristöpolitiikan edistämistä ja kannustimien tarjoamista tutkimukselle ja kehittämiselle. 
Siksi julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin osallistumisesta yrityksille aiheutuvat 
kustannukset olisi minimoitava, jotta yritysten kilpailukyky ja työllisyys kasvavat.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 62 
artiklan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 53 artiklan 1 
kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan sekä 
sen pöytäkirjan N:o 26,

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate. 
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate. 
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
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yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen.

yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen. Julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen on oltava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklassa ja sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 26 vahvistetun 
toimivaltajaon mukaisia. Näiden 
sääntöjen soveltaminen ei saisi vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää, miten 
ne toteuttavat julkisen palvelun 
tehtävänsä.

Perustelu

Mukauttaminen vastaamaan Lissabonin sopimuksen uusia määräyksiä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan luoda hankkijoille paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen, työllisyyden ja 
muiden yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa ja siten luoda 
uusia kestäviä työpaikkoja ja tehostaa 
julkisten varojen käyttöä varmistaen 
samalla kustannus-hyötysuhteen kannalta 
parhaat mahdolliset tulokset ja helpottaen
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin.
Lisäksi on tarpeen yksinkertaistaa julkisia 
hankintoja koskevia unionin sääntöjä ja 
erityisesti menettelyä, jonka avulla 
voidaan saavuttaa kestävyyttä koskevat 
tavoitteet, jotka olisi sisällytettävä julkisia 
hankintoja koskevaan politiikkaan, ja
selventää peruslähtökohtia ja -käsitteitä, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksiköt voivat 
edistää ympäristönsuojelua ja kestävää 
kehitystä samalla kun taataan, että ne 
voivat suorittaa hankintansa parhaalla 
hinta-laatusuhteella.

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset
ja sosiaaliset näkökohdat on sisällytettävä 
unionin politiikan ja toiminnan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä 
direktiivissä selvennetään, miten 
hankintayksiköt voivat edistää 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja 
miten ne voivat käyttää harkintavaltaansa 
teknisten eritelmien ja 
sopimuksentekoperusteiden valinnassa 
pyrkiessään julkisten hankintojen 
kestävyyteen samalla, kun ne varmistavat 
kytköksen sopimuksen kohteeseen ja 
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parhaan hinta-laatusuhteen 
hankinnoilleen.

Perustelu

Sosiaalisia näkökohtia ei huomioida riittävän hyvin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Direktiivillä ei saa estää 
jäsenvaltioita noudattamasta ILO:n 
yleissopimuksen n:o 94 työlausekkeita 
julkisia hankintoja koskevissa 
sopimuksissa, vaan on edistettävä 
työlausekkeiden sisällyttämistä 
hankintamenettelyihin.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklan ja 
sopimuksen pöytäkirjan N:o 26 
mukaisesti kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset voivat käyttää 
laajaa harkintavaltaa tehdessään yleistä 
etua koskeviin palveluihin liittyviä 
hankintasopimuksia.

Perustelu

Näiden määräysten korostaminen on tärkeää, jotta valtiollisia päättäjiä ei pakoteta 
yksityistämiseen ainoastaan hinnan perusteella, erityisesti koska hintakilpailu johtaa usein 
työntekijöiden palkkojen leikkaamiseen.

Tarkistus 7



PE491.136v05-00 8/39 AD\914919FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kansainvälisiä työnormeja sekä 
ILO:n yleissopimuksia ja suosituksia olisi 
noudatettava asianmukaisesti 
hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994)25

laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 
päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä 'GPA-sopimus'. GPA-
sopimuksen tarkoituksena on luoda 
kansainvälinen julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen järjestelmä
maailmankaupan vapauttamiseksi ja 
laajentamiseksi. Hankintayksiköt täyttävät 
niiden hankintasopimusten osalta, jotka 
kuuluvat GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näiden sopimusten 
mukaiset velvollisuutensa soveltamalla 
tätä direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 
päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä 'GPA-sopimus'. GPA-
sopimuksen tarkoituksena on luoda 
kansainvälinen julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen järjestelmä, 
ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
saattamaan unionin ja kolmansien 
valtioiden yritykset tasavertaiseen 
asemaan sisämarkkinoilla pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
integroitumisen helpottamiseksi ja 
työllisyyden ja innovoinnin edistämiseksi 
unionissa. Hankintaviranomaiset täyttävät 
niiden hankintasopimusten osalta, jotka 
kuuluvat GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näillä eri sopimuksilla 
asetetut velvoitteet soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
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allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näitä palveluja koskevia 
hankintasopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron 
kynnysarvoa. Erityisesti näiden alojen 
hankintojen yhteydessä henkilöpalvelut, 
joiden arvot alittavat tämän kynnysarvon, 
eivät yleensä kiinnosta muista 
jäsenvaltioista tulevia palveluntarjoajia, 
jollei päinvastaisesta ole konkreettista 
näyttöä, kuten unionin rahoittaessa 
ylikansallisia hankkeita. Henkilöpalveluja 
koskevilta hankintasopimuksilta, jotka 
ylittävät edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista avoimuutta. 
Näiden palvelujen kulttuurisidonnaisuuden 
ja arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintayksiköillä on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 

(17) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. 
Näiden hankintasopimusten kohteena 
olevien palvelujen laadun parantamiseksi
olisi luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 1 000 000 
euron kynnysarvoa. Erityisesti näiden 
alojen hankintojen yhteydessä 
henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten keskeinen asema ja laaja 
harkintavalta yleistä etua koskevien 
palvelujen tarjoamisessa, tilaamisessa ja 
järjestämisessä on myös sen mukaista, 
mitä määrätään pöytäkirjassa N:o 26 
yleistä etua koskevista palveluista, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 



PE491.136v05-00 10/39 AD\914919FI.doc

FI

neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai hankintayksiköt voivat 
yhä vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintayksikön ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

sopimuksen 14 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 36 artiklassa. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintayksiköt soveltavat palvelujen 
suorittajien valintaan erityisiä laadullisia 
perusteita, kuten niitä, jotka on vahvistettu 
Euroopan unionin neuvoston sosiaalisen 
suojelun komitean vapaaehtoisessa 
eurooppalaisessa sosiaalipalvelujen 
laatukehyksessä. Jäsenvaltiot ja/tai 
hankintayksiköt voivat yhä vapaasti tarjota 
näitä palveluja itse tai järjestää 
sosiaalipalvelut tavalla, johon ei liity 
julkista hankintaa koskevien sopimusten 
tekoa, kuten pelkästään rahoittamalla näitä 
palveluja tai myöntämällä toimilupia tai 
muita lupia kaikille talouden toimijoille, 
jotka täyttävät hankintayksikön ennalta 
vahvistamat edellytykset, ilman rajoituksia 
tai kiintiöitä, jos tällaisella järjestelmällä 
varmistetaan riittävä mainostaminen ja 
siinä noudatetaan avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä on tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 



AD\914919FI.doc 11/39 PE491.136v05-00

FI

unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa.
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa.
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Lisäksi kehitetään jatkuvasti uusia 
sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten 
sähköisiä luetteloja. Niiden avulla lisätään 
kilpailua ja yksinkertaistetaan julkisia 
hankintoja ennen kaikkea säästämällä aikaa 
ja rahaa. Olisi kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
tällaisessa käytössä noudatetaan tämän 
direktiivin sääntöjä sekä yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Hankintayksiköille olisi 
annettava lupa teettää yksittäisiin 
hankintoihin liittyviä tarjouksia aiemmin 
toimitettujen sähköisten luettelojen 
perusteella erityisesti silloin, kun kilpailu 
on avattu uudelleen puitejärjestelyn nojalla 
tai kun käytetään dynaamista 
hankintajärjestelmää ja kun 
jäljitettävyydestä, yhdenvertaisesta 
kohtelusta ja ennakoitavuudesta on annettu 
riittävät takeet. Hankintayksiköiden olisi 
sähköisiä viestintämuotoja koskevien 
sääntöjen vaatimusten mukaisesti oltava 
asettamatta perusteettomia esteitä talouden 
toimijoiden mahdollisuuksille osallistua 
hankintamenettelyihin, joissa tarjoukset on 
esitettävä sähköisten luettelojen muodossa 
ja joissa taataan syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien yleisten 
periaatteiden noudattaminen.

(31) Lisäksi kehitetään jatkuvasti uusia 
sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten 
sähköisiä luetteloja. Niiden avulla lisätään 
kilpailua ja yksinkertaistetaan julkisia 
hankintoja ennen kaikkea säästämällä aikaa 
ja rahaa. Olisi kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
tällaisessa käytössä noudatetaan tämän 
direktiivin sääntöjä sekä yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Hankintayksiköille olisi 
annettava lupa teettää yksittäisiin 
hankintoihin liittyviä tarjouksia aiemmin 
toimitettujen sähköisten luettelojen 
perusteella erityisesti silloin, kun kilpailu 
on avattu uudelleen puitejärjestelyn nojalla 
tai kun käytetään dynaamista 
hankintajärjestelmää ja kun
esteettömyydestä, jäljitettävyydestä, 
yhdenvertaisesta kohtelusta ja 
ennakoitavuudesta on annettu riittävät
sosiaaliset takeet. Hankintayksiköiden olisi 
sähköisiä viestintämuotoja koskevien 
sääntöjen vaatimusten mukaisesti oltava 
asettamatta perusteettomia esteitä talouden 
toimijoiden mahdollisuuksille osallistua 
hankintamenettelyihin, joissa tarjoukset on 
esitettävä sähköisten luettelojen muodossa 
ja joissa taataan syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien yleisten 
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periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hankkijoiden laatimien teknisten 
eritelmien olisi oltava sellaisia, että julkiset 
hankinnat avautuvat kilpailulle. Sen vuoksi 
olisi oltava mahdollista esittää tarjouksia, 
jotka perustuvat erilaisiin teknisiin 
ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan riittävästi 
kilpailua. Tekniset eritelmät olisi tämän 
perusteella laadittava siten, ettei kilpailua 
kavenneta keinotekoisesti vaatimuksilla, 
joilla suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintayksiköiden on otettava 
huomioon muihin vastaaviin ratkaisuihin 
perustuvat tarjoukset, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden vaatimukset ja 
vastaavat turvallisuusvaatimuksia.
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

(35) Hankkijoiden laatimien teknisten 
eritelmien olisi oltava sellaisia, että julkiset 
hankinnat avautuvat kilpailulle. Sen vuoksi 
olisi oltava mahdollista esittää tarjouksia, 
jotka perustuvat erilaisiin teknisiin 
ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan riittävästi 
kilpailua. Tekniset eritelmät olisi tämän 
perusteella laadittava ja niitä olisi 
sovellettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien periaatteita noudattaen, 
jotta kilpailua ei kavenneta keinotekoisesti 
vaatimuksilla, joilla suositaan tiettyä 
talouden toimijaa edellyttämällä sen 
yleensä tarjoamien tavaroiden, palvelujen 
tai rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintayksiköiden on otettava 
huomioon muihin vastaaviin ratkaisuihin 
perustuvat tarjoukset, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden vaatimukset ja 
vastaavat turvallisuusvaatimuksia.
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Hankintayksikköjen, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

(36) Hankintayksikköjen, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat, sosiaalialan järjestöt ja 
ympäristöjärjestöt voivat osallistua, ja että 
merkki on kaikkien kiinnostuneiden 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
osallistumista hankintamarkkinoille, olisi
säädettävä nimenomaisesti, että 
hankintasopimukset voidaan jakaa joko 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin. 
Jos hankintasopimukset jaetaan osiin, 

(38) Julkiset hankinnat olisi 
mukautettava pk-yritysten tarpeisiin. 
Hankintaviranomaisten olisi 
hyödynnettävä alan käytännesääntöjä, 
joissa ohjeistetaan, miten ne voivat 
soveltaa julkisia hankintoja koskevia 
menettelyitä pk-yritysten osallistumista 
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hankintayksiköt voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi 
rajoittaa niiden osien määrää, joista 
talouden toimija voi tehdä tarjouksen, ja
myös niiden osien määrä, jotka voidaan 
myöntää yhdelle tarjoajalle.

helpottavalla tavalla. Jotta voidaan edistää 
pk-yritysten osallistumista 
hankintamarkkinoille,
hankintaviranomaisten olisi kiinnitettävä 
huomiota erityisesti hankintasopimusten 
jakamiseen joko homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin ja varmistettava 
avoin tiedonsaanti syistä, joiden vuoksi ne 
päättävät niin tehdä tai olla tekemättä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan 
edistää pk-yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin etenkin 
parantamalla tiedottamista ja neuvontaa 
tarjouskilpailuista ja EU:n uudistetun 
lainsäädäntökehyksen tarjoamista uusista 
mahdollisuuksista ja myös edistää hyvien 
käytäntöjen jakamista ja koulutuksen ja 
tilaisuuksien järjestämistä julkisille 
hankkijoille ja pk-yrityksille.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.

(40) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
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Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden tai 
sosiaalisten velvoitteiden rikkomisten 
perusteella myös silloin, kun on kyse 
vammaiskäytön edellytyksiä koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristö-, työ- tai 
sosiaalioikeudellisten velvoitteiden
rikkomisen perusteella myös silloin, kun on 
kyse työehtoja, työehtosopimuksia,
vammaiskäytön edellytyksiä ja työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevien sääntöjen 
rikkomisesta tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisesta.

Perustelu

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa
varmistaen samalla, että 
hankintaviranomaiset vaativat laadukkaita 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka sopivat optimaalisesti niiden 
tarpeisiin ja joihin sisältyy sosiaalisesti 
kestävien tuotantoprosessien perusteisiin 
ja ihmisarvoiseen työhön liittyviä tekijöitä.
Sen vuoksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa niiden olisi 
viitattava riittäviin laadullisiin 
perusteisiin teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) On tärkeää painottaa, että talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteiden 
noudattaminen tervettä kilpailua 
kuitenkaan rajoittamatta on ratkaisevan 
tärkeää korruption ja etenkin lahjonnan 
ehkäisemisessä.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jos hankintayksiköt päättävät tehdä 
hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

(44) Jos hankintayksiköt päättävät tehdä 
hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan sekä taloudelliselta 
ja sosiaaliselta kestävyydeltään parhaan 
tarjouksen löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
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työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien, 
työttömien nuorten tai vammaisten 
henkilöiden palvelukseen ottamista tai 
työttömien tai nuorten kouluttamiseen 
tarkoitettuja toimenpiteitä, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) perusluonteisten 
yleissopimusten noudattamista, vaikka 
näitä yleissopimuksia ei olisi pantu 
kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön, 
sekä useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei saisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
hankintasopimusta uudelleen. Hyväksytty 
tarjoaja, joka toteuttaa 
hankintasopimuksen, saattaa kuitenkin 
kokea hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana tiettyjä rakenteellisia muutoksia, 
kuten puhtaasti sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä, sulautumisia ja 
yritysostoja tai maksukyvyttömyyttä.
Tällaiset rakenteelliset muutokset eivät 
saisi automaattisesti johtaa siihen, että 
kaikki kyseisen yrityksen toteuttamat 
hankintasopimukset joutuvat uusien 
hankintamenettelyjen kohteiksi.

(55) Yhdenvertaisen kohtelun, 
tasapuolisuuden, jäljitettävyyden ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei saisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
hankintasopimusta uudelleen. Hyväksytty 
tarjoaja, joka toteuttaa 
hankintasopimuksen, saattaa kuitenkin 
kokea hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana tiettyjä rakenteellisia muutoksia, 
kuten puhtaasti sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä, sulautumisia ja
yritysostoja tai maksukyvyttömyyttä.
Tällaiset rakenteelliset muutokset eivät 
saisi automaattisesti johtaa siihen, että 
kaikki kyseisen yrityksen toteuttamat 
hankintasopimukset joutuvat uusien 
hankintamenettelyjen kohteiksi.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Kaikilla hankintayksiköillä ei ole 
välttämättä omaa asiantuntemusta 
taloudellisesti tai teknisesti 
monimutkaisten hankintasopimusten 
käsittelyä varten. Asianmukainen 
ammatillinen tuki täydentäisi näin ollen 
tehokkaasti seuranta- ja 
valvontatoimintoja. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkailla tiedonjaon välineillä 
(tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi myös 
voitava saada hallinnollista apua erityisesti 
silloin, kun ne osallistuvat rajatylittäviin 
hankintamenettelyihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Hankintamenettelyjen 
moitteettomuus on kansalaisille, 
järjestäytyneille ja järjestäytymättömille 
sidosryhmille ja muille sellaisille 
henkilöille ja elimille veronmaksajina 
kuuluvan oikeutetun edun mukaista, 
joilla ei ole neuvoston direktiivin 
89/665/ETY nojalla käytettävissään 
muutoksenhakukeinoja. Sen vuoksi niille 
olisi annettava mahdollisuus ilmoittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai taholle 
tämän direktiivin mahdollisesta 
rikkomisesta. Jotta nykyisten 
viranomaisten tai tahojen rinnalle ei 
luotaisi uusia, jäsenvaltioiden olisi voitava 
säätää mahdollisuudesta kääntyä yleisten 
valvontaviranomaisten tai -tahojen, 
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alakohtaisten valvontaelinten, 
kunnallisten valvontaviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten, oikeusasiamiehen 
tai kansallisten 
tilintarkastusviranomaisten puoleen.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto, kuljetus, käyttö 
ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto, kuljetus,
asennus, käyttö ja ylläpito, tuotteen 
olemassaolon tai rakennusurakan tai 
palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tehdessään hankintasopimuksia, 
jotka eivät arvonsa vuoksi kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, kansallisten 
hankintayksiköiden on noudatettava 
yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Yksinoikeuksien perusteella tehtävät 

palveluja koskevat hankintasopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin hankintasopimuksiin, jotka 
tehdään sellaisen yksikön kanssa, joka on 
itse 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen, tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat 
hankintaviranomaiselle perussopimusten 
mukaisten julkaistujen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
annettuun yksinoikeuteen.

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin 2004/17/EY 25 artiklan ottaminen käyttöön uudelleen. Tämä 
artikla on tärkeä yleisen taloudellisen edun mukaisten palvelujen toiminnalle. Se rajaa 
soveltamisalan ulkopuolelle julkisia hankintoja koskevat sopimukset, jotka perustuvat 
perussopimuksen mukaisten julkisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla 
annettuun yksinoikeuteen. Unionin tuomioistuin on soveltanut säännöstä asiassa C-360/96.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
19 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 b artikla
Yleistä etua koskevien palvelujen 

tarjoamista koskevat erityisjärjestelmät
Tätä direktiiviä ei sovelleta jäsenvaltioissa 
käytettyihin ja toimiviksi osoittautuneisiin 
menettelyihin, jotka perustuvat käyttäjän 
vapauteen valita palveluntarjoaja (kuten 
palvelusetelijärjestelmä, 
valinnanvapausmalli ja kolmenväliset 
järjestelyt) ja periaatteeseen, että kaikki 
tarjoajat, jotka täyttävät aiemmin laissa 
asetetut ehdot, voivat oikeudellisesta 
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muodostaan riippumatta tarjota palveluja 
edellyttäen, että yhdenvertaisen kohtelun, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden yleiset 
periaatteet otetaan huomioon.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
lakisääteisiä muotoja lukuun ottamatta.

Perustelu

Julkisen sektorin elinten välisen yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
välillä on tehtävä selvä ero. Joissakin jäsenvaltioissa yksityisen sektorin osallistuminen voi 
kuitenkin olla lakisääteisesti vahvistettu velvoite.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän
yhden tai useamman yksikön kanssa tai 
saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkisia 
hankintoja koskeva sopimus tehdään, ei ole 
yksityisiä osakkuuksia yksityisten 
osakkuuksien lakisääteisiä muotoja 
lukuun ottamatta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 
direktiiviä soveltamatta sopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolella
sopimuksen sellaisen oikeushenkilön 
kanssa, jossa se käyttää määräysvaltaa 
yhdessä muiden hankintaviranomaisten 
kanssa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
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alaisille oikeushenkilöille; alaisille oikeushenkilöille;

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
lakisääteisiä muotoja lukuun ottamatta.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

c) sopimukseen osallistuvat viranomaiset
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 20:tä prosenttia sopimuksen
kohteena olevista toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Perustelu

Selvennys on tarpeen oikeudellisten riitojen välttämiseksi.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä
osakkuuksia.

e) tehtävän suorittamisesta vastaavat 
yksinomaan asianomaiset viranomaiset, 
eikä siihen osallistu yksityisiä osapuolia 
lukuun ottamatta hankintaviranomaisten 
osallistumista yhteistyöhön 2 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuina 
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julkisoikeudellisina laitoksina.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä paitsi, 
jos yksityiset osakkuudet ovat lakisääteisiä 
ja/tai yksityiset osakkuudet eivät olleet 
ennakoitavissa alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekohetkellä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarjoajien immateriaalioikeuksien 
suojelu on varmistettava.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
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vastaavien henkilöiden nimet ja
ammatillinen pätevyys.

vastaavien henkilöiden ammatillinen 
pätevyys.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijat saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä.
Hankintayksiköt eivät saa asettaa 
ryhmittymille sellaisia julkisiin 
hankintoihin osallistumisen erityisiä 
edellytyksiä, joita ei aseteta yksittäisille 
ehdokkaille. Hankintayksiköt eivät voi 
edellyttää talouden toimijoiden 
ryhmittymiltä tiettyä oikeudellista muotoa 
tarjouksen tai osallistumishakemuksen 
tekemistä varten.

Talouden toimijat saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä.
Talouden toimijoiden ja erityisesti pienten 
ja keskisuurtent yritysten (pk-yritykset) 
ryhmittymät voivat muodostaa 
yrityskonsortion. Hankintayksiköt eivät 
saa asettaa ryhmittymille sellaisia julkisiin 
hankintoihin osallistumisen erityisiä
edellytyksiä, jotka poikkeavat yksittäisille 
ehdokkaille asetetuista edellytyksistä tai 
ovat niitä pidemmälle meneviä.
Hankintayksiköt eivät voi edellyttää 
talouden toimijoiden ryhmittymiltä tiettyä 
oikeudellista muotoa tarjouksen tai 
osallistumishakemuksen tekemistä varten.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden 
toimijoille, joiden päätarkoituksena on 
vammaisten ja heikommassa asemassa 
olevien työntekijöiden integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin
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työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

a) suojatyökeskuksille tai sosiaalisille 
yrityksille tai säätää, että sopimus 
toteutetaan suojatyöohjelman yhteydessä, 
edellyttäen että enemmistö työntekijöistä 
on vammaisia henkilöitä, jotka vammansa 
luonteen tai vaikeusasteen takia eivät voi 
harjoittaa ammatillista toimintaa 
normaaleissa oloissa tai jotka eivät 
helposti voi työllistyä tavallisilla 
työmarkkinoilla;

b) suojatyökeskuksille tai sosiaalisille 
yrityksille ja ohjelmille, joiden 
päätarkoituksena on heikommassa 
asemassa olevien työntekijöiden, kuten 
pitkäaikaistyöttömien, naisten, nuorten, 
maahanmuuttajien ja heikommassa 
asemassa oleviin vähemmistöihin 
kuuluvien integroiminen yhteiskuntaan tai 
työelämään, jos yli 30 prosenttia kyseisen 
talouden toimijan tai ohjelman 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on turvattava riittävä 
koulutus ja sosiaalinormien 
noudattaminen vammaisille tai 
heikommassa asemassa oleville 
työntekijöille tarkoitetuissa työohjelmissa 
tai työkeskuksissa.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarjoajien immateriaalioikeuksien 
suojelu on varmistettava.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintayksikkö ei saa käyttää 
muissa tarjouskilpailuissa tietoja, jotka 
talouden toimijat ovat toimittaneet sille 
aiemman tarjouskilpailun yhteydessä.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintayksikkö on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintayksikön määrittelemät 
tarpeet, joita ei voida olemassa olevilla 
ratkaisuilla toteuttaa. Hankintasopimuksen 
ainoa tekoperuste saa olla 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 76 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintayksikkö on kutsunut
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintayksikön määrittelemät 
tarpeet, joita ei voida olemassa olevilla 
ratkaisuilla toteuttaa. Hankintasopimuksen 
ainoa tekoperuste saa olla 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 76 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja 76 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 45
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Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa hankinnoissa, joiden kohde on 
tarkoitettu henkilöiden käyttöön, olipa kyse 
yleisöstä tai hankintayksikön 
henkilökunnasta, tekniset eritelmät on
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta laadittava siten, että 
voidaan ottaa huomioon vammaiskäytön 
edellytykset tai kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävä suunnittelu.

Kaikissa hankinnoissa, joiden kohde on 
tarkoitettu henkilöiden käyttöön, olipa kyse 
yleisöstä tai hankintayksikön 
henkilökunnasta, tekniset eritelmät on 
laadittava siten, että voidaan ottaa 
huomioon vammaiskäytön edellytykset tai 
kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä 
suunnittelu paitsi asianmukaisesti 
perusteluissa poikkeustapauksissa, jotka 
on mainittava tarjouskilpailukutsussa ja 
tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kyseessä olevan sopimuksen 
toteuttamiseen osoitetun henkilöstön 
organisoinnin, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella.

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) merkit vahvistetaan avoimessa 
menettelyssä, johon kaikki asianomaiset 
tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, 
valmistajat, vähittäiskaupan edustajat ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

c) merkit vahvistetaan avoimessa 
menettelyssä, johon kaikki asianomaiset 
tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, 
valmistajat, ammattiliitot, vähittäiskaupan 
edustajat sekä sosiaalialan järjestöt ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) merkkiä koskevat perusteet laatii 
kolmas osapuoli, joka on riippumaton 
merkkiä hakevasta talouden toimijasta.

e) merkin saamiselle asetettavat 
vaatimukset määrittelee kolmas osapuoli, 
joka on riippumaton merkkiä hakevasta 
talouden toimijasta.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksiköiden on otettava huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja 
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos vaihtoehtoja sallitaan, 
hankintayksiköiden on myös
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä vaihtoehtoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä niiden 
esittämiselle asetetut erityiset vaatimukset
sekä varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ilmoittaa 
eritelmissä, että vaihtoehtoja ei sallita, ja 
esittää myös kyseisen kiellon täsmälliset 
syyt.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä vaihtoehtoja 
sallineet hankintayksiköt eivät saa hylätä 
vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan 
tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä hankintayksiköt 
eivät saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan 
sillä perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 

5. Hankintayksiköt eivät saa tehdä
hankintasopimusta parhaimman tarjouksen 
jättäneen tarjoajan kanssa, jos ne ovat 
todenneet, ettei tarjous ole unionin tai 
kansallisen lainsäädännön tai 
jäsenvaltioiden käytäntöjen ja perinteiden 
mukaisten työehtosopimusten sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden, immateriaalioikeudellisten 
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mukainen. velvoitteiden tai liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi;

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) palkkasopimusten ja 
välitystuomioiden soveltaminen 
kansallisella ja paikallisella sekä 
toimialojen ja yritysten tasolla ja 
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien 
säännösten ja työehtojen soveltaminen 
kansallisella, unionin ja kansainvälisellä 
tasolla.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d b) Jos toimeksisaajan vaihtuessa 
aiemman toimeksisaajan työntekijät 
siirtyvät uuden toimeksisaajan 
palvelukseen, työntekijöihin sovelletaan 
direktiivin 2001/23/EY oikeusvaikutuksia.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset
ympäristökustannukset edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset
kustannukset, kuten ympäristöön liittyvät 
ja/tai sosiaaliset kustannukset, edellyttäen, 
että niiden rahallinen arvo voidaan 
määrittää ja tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintayksiköt arvioivat kustannukset 
käyttämällä elinkaarikustannusmallia, 
niiden on ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa elinkaarikustannusten 
laskennassa käytettävä menetelmä.
Käytettävän menetelmän on täytettävä 
seuraavat edellytykset:

Jos hankintayksiköt arvioivat kustannukset 
käyttämällä elinkaarikustannusmallia, 
niiden on ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa tiedot, jotka tarjoajien on 
toimitettava, ja hankintaviranomaisen
elinkaarikustannusten laskennassa
käyttämä menetelmä.
Elinkaarikustannusten arvioinnissa
käytettävän menetelmän on täytettävä 
seuraavat edellytykset:

Tarkistus 60
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Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät laskutettavat 
kustannukset, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. c) tarjouksia on jätetty vähintään kolme.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla tavalla 
tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen suojan 
tason varmistavien muiden säännösten 
noudattamista;

d) unionin sekä kansallisen ja 
kansainvälisen lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden taikka liitteessä XIV 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla tavalla 
tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen suojan 
tason varmistavien muiden säännösten 
noudattamista;

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) työterveyden ja -turvallisuuden alan 
ja sosiaali- ja työlainsäädännön sääntöjen 
ja vaatimusten noudattamista;

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajan vain 
siinä tapauksessa, ettei hinnan tai 
laskutettavien kustannusten alhainen taso 
ole näytön mukaan perusteltu, kun otetaan 
huomioon 3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajan vain 
siinä tapauksessa, ettei hinnan tai 
laskutettavien kustannusten alhainen taso 
ole näytön mukaan perusteltu, kun otetaan 
huomioon 3 kohdassa tarkoitetut tekijät, tai 
kun saatu perustelu ei ole riittävä.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole
kansallisten ja unionin sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksikkö voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintayksikkö pyytää tai jäsenvaltio 
velvoittaa sen pyytämään hankinta-
asiakirjoissa, että tarjoaja ilmoittaa 
tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat ja tiedot 
alihankkijoista, mukaan luettuina näiden 
nimet, yhteystiedot ja lailliset edustajat.
Hankintaviranomaiselle on ilmoitettava 
viipymättä kaikista muutoksista 
alihankintaketjussa ja kaikista uusista 
alihankkijoista, mukaan luettuna näiden 
nimet, yhteystiedot ja lailliset edustajat.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintayksiköille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja talouden toimijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden 
noudattaminen ja annetaan 
hankintayksiköille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
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tarpeen varmistaa palvelujen laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

tarpeen varmistaa palvelujen korkea laatu,
turvallisuus, jatkuvuus, esteettömyys,
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevien ja 
haavoittuvien ryhmien erityistarpeet, tarve 
edistää pk-yritysten osallistumista,
käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan 
lisääminen sekä innovointi. Jäsenvaltiot 
voivat myös säätää, ettei palveluntarjoajaa 
valita pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintayksiköille, jotka ovat velvoitettuja 
ottamaan sen huomioon päätöksissään tai 
selittämään, miksi analyysiä ei ole otettu 
huomioon, jos ne toimivat analyysin 
vastaisesti;

f) tutkii kansalaisten ja yritysten sekä 
ammattijärjestöjen tai vastaavien elinten
valitukset julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisesta tietyissä 
tapauksissa ja toimittaa analyysinsä 
toimivaltaisille hankintayksiköille, jotka 
ovat velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Vuosikertomukseen on sisällyttävä 
myös ilmoitettujen hintojen ja 
toteutettujen sopimuksien todellisten 
kustannusten vuotuinen vertailu sekä 
mahdollinen vaikutus tavarantoimittajien 
palkkaaman henkilökunnan määrään.
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